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„Dla tej mini renciny harooowałem...”
Piosenkę kryńskiego kabaretu „Na Ławeczce” (działającego
przy GOK-u) obejrzało aż ponad
1,5 mln internautów. Pastisz o
słodko-gorzkim losie emeryta
na melodię popularnej piosenki
Zenona Martyniuka wyśpiewał
jeden z członków grupy - Marcin
Bielski.
Tekst napisaliśmy przed kilku
laty na potrzeby występu z okazji
Dnia Seniora. Fraza o „500 plus”,
była prorocza, bo rok po naszym
wykonaniu, rząd emerytom przyznał dodatek do emerytur. (…)

Publiczność lubi ten numer i często o niego proszą. (…) Autorami
tekstu jest Lucyna Jurkiewicz,
Elżbieta Czeremcha i Marcin Budrowski.
A oto i refren osławionego utworu: Dla tej mini renciny,
renciny harowałem, / przez swe
całe dorosłe życie jak ten wół,
głupi wół. / A dziś goły jak święty
turecki pozostałem, / może rząd
emerytom przyzna 500 plus.
Informuje GOK w Krynkach.

Nowoczesne technologie
w sokólskiej „Zawodówce”
W grudniu i styczniu w
Zespole Szkół Zawodowych im.
Elizy Orzeszkowej w Sokółce
odbył się rozruch nowoczesnego
sprzętu pozyskanego w ramach
projektu
infrastrukturalnego
realizowanego przez Powiat Sokólski, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej.
Szkoła pozyskała dzięki
temu sprzęt warty ponad 1 000
000 zł, na który składają się między innymi: tokarka uniwersalna
(4 sztuki), frezarka uniwersalna,
szlifierka do płaszczyzn, tokarka
sterowana numerycznie (CNC)
z kompletem wyposażenia, fre-

przecinarka tarczowa, szlifierka
taśmowa (2), komputer z oprogramowaniem do symulacji pra-

cy obrabiarek w systemie CAD/
CAM wraz z postprocesorami obrabiarki (6), drukarka 3D - prze-

strzenny skaner optyczny.
To nowoczesne wyposażenie z pewnością przyczyni się do
polepszenia jakości kształcenia
zawodowego w sokólskim ZSZ.
Zespół Szkół Zawodowych
im. E. Orzeszkowej w Sokółce

„Piękne Pomimo Wszystko” Akcja kobiet po amputacji
„Piękne Pomimo Wszystko”
to mini projekt, powstały z myślą
o kobietach po amputacji. Jego
realizacja nastąpi 26 lutego w Sokółce i Kuźnicy.
Dla niektórych, życie zaczyna się dopiero po amputacji,
inni po walce z wielkim trudem
i bólem wracają do „normalnego funkcjonowania”. Są też tacy,
którzy mimo wysiłków tej sprawności nie odzyskują. Co łączy
wszystkich amputantów? Chęć
życia i akceptacji przez otoczenie, chęć pokonywania kolejnych
barier i pokazania światu, że bez
jednej lub więcej niż jednej kończyny, można być sportowcem,
pasjonatem, bardzo dobrym pracownikiem i że po prostu nadal
się jest człowiekiem. Wszelkie
blizny i niedoskonałości, ta niekompletność tylko podkreślają
piękno i wyjątkowość oraz ich
siłę. Ukazują stoczoną walkę.
W sesji zdjęciowej wykonanej przez „Fotografia - Agnieszka Nowik”, wystąpią 4 odważne,
silne, pełne pozytywnej energii
kobiety po amputacjach: Emilka
- lat 29 (Białystok), Renia - lat
42 (Ostróda), Katarzyna - lat 50
(Rutki), Joanna - lat 33 (Sokółka).
Do akcji przyłączyły się także lokalne salony kosmetyczne i
fryzjerskie, które przygotują nasze wyjątkowe modelki: Joanna
Pacuk „Make Up & Beauty”, Kin-

2

7 lutego 2020 r.

zarka sterowana numerycznie
(CNC) z kompletem wyposażenia, pionowe frezarskie centrum
obróbcze (CNC) z kompletem
wyposażenia, wiertarka stołowa (5), wiertarka kadłubowa,
spawarka MIGO-MAG (2), hydrauliczna prasa gilotynowa

ga Falkowska „Salon Kosmetyki
Profesjonalnej”, Ewelina Łapisz
„Kosmyk”, Magdalena Cilulko
„Salon Fryzjerski.”
Sesja odbędzie się w Sali
Weselnej „Bona” w Kuźnicy.
Możemy też wesprzeć finansowo dziewczyny, wpłacając
pieniądze na ich zgrupowania i
rehabilitację. Nr konta: 93 2030
0045 1110 0000 0259 6770 z dopiskiem „amputowane.”
Wielkie
podziękowania
należą się fotografce, kosmetyczkom i fryzjerkom oraz właścicielom „Bony” za całkowicie
bezpłatne włączenie się do akcji,
a także Stowarzyszeniu „KŁADKA” za udostępnienie konta.

Projekt pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie Sokólskim.’’
Całkowita wartość Projektu wynosi 2 020 664,99 zł. Wartość dofinansowania – 1.717. 565, 24 zł.
W ramach projektu zostanie
również zakupione wyposażenie
pracowni dla zawodu technik hotelarstwa w Zespole Szkół Rolniczych im. mjr. Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce, takie
jak m.in. laptop z oprogramowaniem biurowym, drukarka laserowa, projektor multimedialny z
ekranem i uchwytem sufitowym,
tablica szkolna biała samościeralna, tablica flipchart, łóżko tapicerowane z zagłówkiem z materacem, komplet pościeli, komplet
poszewek, szafka nocna krzesło,
biurko, stolik na bagaż, wykła-

dzina dywanowa, stolik kawowy,
fotel, karnisz, elementy dekoracji
okna, umywalka z armaturą.
Zostanie zakupione również
wyposażenie pracowni dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych takie jak: między
innymi stoły restauracyjne, krzesła dobrane do stołów, pomocnik
kelnerski serwisowy na kółkach,
zamrażarka podblatowa, kuchenka mikrofalowa, hockery, regał
barowy, kostarka do lodu, drobny
sprzęt barmański, tace kelnerskie,
czajnik bezprzewodowy, kosz na

odpady, kruszarka do lodu, regały
na produkty suche.
Zostanie zakupione również
wyposażenie pracowni do zawodu
technik rolnik, takie jak: między
innymi przyczepa 2-osiowa, ładowacz czołowy, myjka ciśnieniowa
na ciepłą wodę, zestaw narzędziowy, wiertarka stołowa, przecinarka tarczowa do metalu, kompresor
sprężarka, czyszczalnia zbożowa,
kombajn zbożowy, symulator
kombajnu, agregat talerzowy.

Organizatorzy
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seria:

DawnaSokólszczyzna

opr. Grzegorz Ryżewski*

Wieś Wysokie
(gm. Korycin)

Kiedy dokładnie powstała niewielka wieś Wysokie położona przy krajowej 8 między
Korycinem, a Suchowolą nie
jest całkiem pewne. Nie występowała ona jeszcze w inwentarzu z 1720 roku jak i w 1744
roku, kiedy sporządzano spis
wsi należących do parafii korycińskiej. Była już z całą pewnością w roku 1775 i wchodziła w skład guberni janowskiej,
klucza kumialskiego. Wtedy
zaznaczono, że było tu 11 dymów, które możemy identyfikować z gospodarstwami-zagrodami.
Miejscowość
powstała
zatem między 1744, a 1775
rokiem. Niewielką strukturę
osadniczą zlokalizowaną między Skindzierzem, a Zagórzem
oznaczono na mapie z 1781

Mapa z 1. poł. XIX wieku.

roku (zapewne wcześniejszej ale
tak się przyjmuje). Co ciekawe
w opisie parafii korycińskiej z
1784 roku wieś została pominięta, tak jak i na mapie z 1795 roku
sporządzonej na podstawie tego
opisu.

Ludzie Sokólszczyzny:
Andrzej Murmyło pochodził z województwa tarnopolskiego. Urodził się 14 listopada 1899 roku w Czernielowie.
Już w wieku 18 lat poszedł na
ochotnika do wojska walcząc w
szeregach 55 Pułku austriackiego. Po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości trafił jako kapral
do 21 Dywizji Górskiej do 4
Pułku Strzelców Podhalańskich
(książeczka wojskowa nr 20092).
Uczestnik Operacji Nadniemeńskiej. Brał udział w walkach na
Sokólszczyźnie we wrześniu
1920 roku. Za walki roku 1920
został odznaczony Krzyżem Walecznych.
W wyniku demobilizacji
w 1923 roku pozostał w Sokółce, gdzie wstąpił do Powiatowej
Policji Państwowej. Tutaj się
ożenił i zamieszkał przy ulicy Dąbrowskiej (obecnie ulica
Jana Henryka Dąbrowskiego).
Przed wybuchem wojny pełnił
funkcję komendanta Posterunku Policji w Nowym Dworze.
Gdy wybuchła wojna policjanci
Sokólszczyzny zostali skierowani do obrony Grodna. Nie
dotarli tam jednak. Ostatni bój
stoczyli z pododdziałem Armii

W latach 80. XVIII wieku
tak ją opisywano: „Wieś Wysokie ma gruntu lokacyjnego w
cyrkumferencyi swojej włók 7
1/2, sianożęci w gatunku średnim morgów 6 ½ , błotnej w

gatunku podłym morgów 21 ½
i wypustnych morgów 56. Grunt
w gatunku średnim przysady i
pozycji dobrej, którego taksa z
groszowym włóka osiadła zł 45
gr 14, przyjemna zł 32 gr 1. (…)
Która to wieś na powinności
ciągłej jest osadzona”.
W 1780 roku mieszkali tu:
Miejłowa wdowa, Maciejowa
Miejłowa wdowa, Józef Pakuta,
ławnik Mateusz Żymiel, wdowa
Gorkowa, Jakub Pochodowicz,
Antoni Pochodowicz, Paweł
Pakuta, wdowa Żymielowa,
wdowa Maciejowa Giełdukowa,
Wojciech Żymiel, Adam Wojtkieluk. Oprócz tych mieszkańców grunta wiejskie obrabiali:
Antoni Żymiel, Paweł Bokowski, Mateusz Kalinowski, Bartłomiej Stasiołuk, Jan Pochodowicz.
W 1789 roku wieś Wysokie
należąca do klucza kumialskiego liczyła 13 dymów i 53 mieszkańców.W 1866 roku naliczono tu 12 dymów a tuż przed I

wojną światową 17 domów. To,
co charakterystyczne to duża
ilość wiatraków oznaczonych
na mapach z końca XIX wieku, czego nie widzimy po 1918
roku.
W 1921 roku Wysokie
wchodziło w skład gminy Korycin, powiatu sokólskiego,
województwa białostockiego.
Naliczono tu 20 domów i 112
mieszkańców. Wśród nich
było równo po 56 kobiet i
mężczyzn. Jedna osoba deklarowała wyznanie prawosławne,
a pozostali rzymskokatolickie.
Wszyscy uważali się za Polaków.
W latach 80. XX wieku
służby konserwatorskie odnotowały tu następujące zabytki:
Dom nr 3, drewniany, ok. 1925
rok, Dom nr 8, drewniany, ok.
1925 rok, Dom nr 10, drewniany 1925 rok.

Stało się jednak inaczej. 18
grudnia 1939 roku (inne źródła
podają, że było to w listopadzie)
dom policjanta został otoczony
przez NKWD. Przeprowadzono
rewizję. Sowieccy żołdacy zabrali z domu m.in. szablę i czapkę
wojskową - pamiątki po służbie
w szeregach 4 Pułku Strzelców
Podhalańskich. Andrzej Murmyło został aresztowany i przewieziony do Grodna. Ślad po nim
zaginął.
To nie był koniec rodzinnej
tragedii Murmyłów. 13 kwietnia
1940 roku w ramach II wywózki
cała rodzina trafiła do Pawłodaru.

Na zesłaniu spędzili 6 lat. Udało
im się szczęśliwie powrócić do
Sokółki w 1946 roku. Syn Andrzeja - Romuald, jako Prezes
Sokólskiego Koła Związku Sybiraków był jednym z pomysłodawców pomnika Sybiraków,
który stanął na przykościelnym
placu.
10 lutego obchodzimy 80.
rocznicę pierwszej masowej
wywózki Polaków na Nieludzką
Ziemię.
Pamiętajmy o nich jak również o ofiarach sowieckiej okupacji.

*Główny Specjalista
w Narodowym Instytucie Dziedzictwa

Andrzej Murmyło

Czerwonej pod Łunną. Oceniając
sytuację Polski jako beznadziejną
odśpiewali „Rotę”, ucałowali broń
a następnie umieścili ją na stosie
i spalili. Do domów postanowili
wrócić każdy na własną rękę. Po
szczęśliwym powrocie do Sokółki
wielu mieszkańców proponowało
mu ukrycie się przed sowieckimi
okupantami lecz on wolał pozo-

stać z rodziną. Trudno się dziwić,
wszak w domu oprócz małżonki,
czekało na jego powrót z wojny
jeszcze troje dzieci: 9-letnia Irena,
7-letni Romuald i roczny Leszek.
W przeświadczeniu, że nic
mu nie grozi utwierdzali go także
sowieccy bojcy, od których często
słyszał: ty choroszyj czełowiek.

Krzysztof Promiński

Mija 80 lat od I wywózki Polaków na Sybir
W zimową noc z 9 na 10 lutego 1940 roku na rozkaz władz sowieckich wywieziono blisko 140 tys. ludzi - głównie rodziny wojskowych,
urzędników, pracowników służby leśnej i kolei ze wschodniej części kraju. Była to pierwsza masowa deportacja z Kresów II Rzeczypospolitej.
Kolejne miały miejsce w kwietniu i czerwcu 1940 roku, oraz w maju
1941 roku, jednak pierwsza - była najtragiczniejszą. Z terenu Białostocczyzny na Sybir wywieziono wówczas ok. 13 tys. osób, a w sumie - od
trzystu tysięcy do ponad miliona osób, jak szacują historycy.
Jedna trzecia deportowanych trafiła do obwodu archangielskiego i Komijskiej ASRS, wielu przesiedlono do Kraju Krasnojarskiego i
obwodu omskiego na Syberii. Wielu z deportowanych nie przetrwało
podróży, wielu - zesłania.

na podst. www.dzieje.pl
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EDUKACJA ZA BONY

„Naszej grupie chęci i zaangażowania
nie brakowało”

BONY NA SZKOLENIA. Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i
potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2 współfinansowany ze środków EFS w ramach
RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2
Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu

Studenci Uniwersytetu III
Wieku, uczestniczący w kursie
języka angielskiego w ramach
wsparcia finansowego „Bony na
Szkolenia”, zakończyli już zajęcia. O kilka refleksji podsumowujących poprosiliśmy kolejną
z uczestniczek – panią ALINĘ
STRUCZEWSKĄ aktywną seniorkę, emerytowaną polonistkę, redaktor Podlaskiej Redakcji Seniora Sokółka, Sekretarz
Zarządu Fundacji SFL.
Pani Alino, panie lektorki
prowadzące z Państwem zajęcia
nie przestają Was wychwalać,
choć już kurs się skończył…
Mam 40-letnie doświadczenie w pracy pedagoga i wiem, jak
bywa czasem z zaangażowaniem
wśród młodzieży. (uśmiech) A
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naszej grupie chęci i zaangażowania nie brakowało. Z umiejętnościami – było różnie – ale zaangażowanie zawsze największe!
Słyszałam od innych uczestniczek, że wytworzyła się serdeczna atmosfera?
To prawda, udało nam się
stworzyć razem atmosferę wzajemnej pomocy i życzliwości, a
to także sprzyjało przyswajaniu
nowych umiejętności. Był czas na
zabawę, po przy nauce języka – to
też potrzebne, ale i na skupienie.
Panie były bardzo wyrozumiałe i
gotowe pomagać i tłumaczyć nam
wszystko.
Wnioskuję z tych słów, że
warto było poświęcać wieczory
na podnoszenie swoich kompetencji?

Potwierdzam, choć czasem
bywało trudno, bo kurs był bardzo intensywny. Warto było także
dlatego, że była szansa spotkań w
grupie, zawierania nowych znajomości, nawet przyjaźni. Do dziś
SMS-uję, z jedną z koleżanek z
kursu - i to w ramach ćwiczeń - po
angielsku. (uśmiech) To była też
ogromna mobilizacja do pracy,
żeby już tak całkiem nie skostnieć.
(uśmiech)
A będzie szansa wykorzystania jęz. angielskiego w praktyce?
Na pewno nadarzy się okazja, córka z zięciem mieszkają w
Londynie – odwiedzam ich, więc
z językiem się stykam. Mam zeszyt z zajęć z potrzebnymi frazami, na pewno skorzystam z niego,
może na lotnisku, przy zakupach.
Jeśli byłaby szansa ponownego aplikowania na kurs językowy – jaka byłaby Pani decyzja?
Zgodziłabym się bez namysłu. Z koleżankami rozmawiałyśmy, że nawet jakby kursu nie
było – to same stworzyłybyśmy
grupę z lektorem, żeby ćwiczyć i
konsultować swoje postępy.
Czy dofinansowanie w postaci „Bonów na szkolenia” –
stanowiło dodatkową zachętę do
podjęcia wyzwania?
Zdecydowanie, mam nauczycielską emeryturę i nie bardzo mogę sobie pozwolić na dodatkowe wydatki.
Serdecznie dziękuję za rozmowę i życzę dalszego zapału w
zdobywaniu nowych umiejętności.
opr. A. Tumiel, fot. P.A. Zalewska

Powiat Sokólski pozyskał środki finansowe w wysokości
50 156 092,80 zł na realizację projektu pt. „Zintegrowany
program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i
kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu. Całkowita wartość projektu wynosi 55 728
992,33 zł. W jego ramach realizowane będą równocześnie dwa
programy: Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych. Rozwój
kompetencji językowych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) oraz wsparcie wybranych form kształcenia
ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki.
Projekt realizowany jest przez Powiat Sokólski (lider) w partnerstwie z: Miastem Białystok, Powiatem Białostockim oraz
Podlaskim Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o. Jego
celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 4 721 osób
dorosłych zamieszkałych na terenie powiatu sokólskiego, białostockiego im. Białystok.
Wsparcie finansowe w postaci „bonu na szkolenie” skierowane jest do osób pracujących, biernych zawodowo, bezrobotnych, uczących się lub studiujących, które z własnej inicjatywy
są zainteresowane podjęciem kształcenia na: kwalifikacyjnych
kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych,
studiach podyplomowych, szkoleniach w zakresie technologii
informacyjnych i komunikacyjnych oraz języków obcych. Ze
względu na duże zainteresowanie projektem nabór wniosków
prowadzony jest etapowo (informacje o naborze za pośrednictwem strony internetowej www.bonynaszkolenia.pl) do
wyczerpania środków, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca
2020 r.
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Po feriach pozostało wiele
miłych wspomnień...
Oddział dla Dzieci Biblioteki
Publicznej w Sokółce przygotował mnóstwo ciekawych atrakcji
na czas feryjny w ramach „Ferii z
książką”.
Uczestnicy wzięli udział w
spotkaniu ph.: „Bezpieczne ferie”,
prowadzonym przez sierż. Pau-

linę Olechno, gdzie zapoznały
się z zasadami bezpieczeństwa w
ruchu drogowym. Dzieci dowiedziały się takze o potrzebie zachowania ostrożności w kontaktach z
nieznajomymi, także w Internecie.
Dzięki wierszykom Jana

Brzechwy sala biblioteczna zamieniła się w teatrzyk pacynkowy, pełen zwierzaków rodem z
ZOO.
Nie zabrakło także aktywności fizycznej. Zajęcia z taekwondo przeprowadzone przez
Katarzynę Bułkowską wyzwoliły
dużo poztywnej energii. W trakcie zajęć mali uczestnicy mieli
okazję poznać podstawowe komendy sportowe i wziąć udział
w konkurencjach sprawnościowych przygotowanych na tę okazję.
Wielką atrakcją dla stałych bywalców był występ Kingi
Bobienko z Ence-pence, która
przeniosła wszystkich w magiczny świat Calineczki. Ostatniego
dnia ferii organizatorzy postawili
na wspólną zabawę - bal karnawałowy, w trakcie którego każdy
mógł zmienić się w bajkowego
bohatera.
Zajęcia przeprowadziły: Jadwiga Słoma, Marta Marcinkiewicz i Gabriela Reut.
„Wszystkim uczestnikom
dziękujemy za liczny i aktywny
udział w czasie „Ferii z książką”.
To był wspaniały czas!”
Informuje Oddział dla Dzieci BP.

BITWA NA DROBIOWE SMAKI
Sukces w konkursie „Bitwa na drobiowe smaki” Brawo
dziewczyny! Uczennice klasy III
Technik żywienia i usług gastronomicznych – Angelika Polewko i Justyna Wojciechowicz, po
dwudniowych zmaganiach zajęły
III miejsce w etapie regionalnym
ogólnopolskiego konkursu „Bi-

twa na drobiowe smaki”, który odbył w Warszawie 29-30 stycznia.
Opiekunem uczennic był Andrzej
Szeremeta.
Informacja: Zespół Szkół Rolniczych
im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce

OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 2/2020
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

CEL OGÓLNY 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości CEL SZCZEGÓŁOWY: 1.2. Zmniejszenie wykluczenia społecznego
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2 Projekty aktywności lokalnej na operacje z zakresu: typu projektu nr 6a-d Programy aktywności lokalnej
w ramach Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
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MedJA. Szkoła krytycznego myślenia,

CZYLI MŁODZI OBSERWUJĄ... i piszą
Sokólskie liceum oraz redakcja INFO Sokółka włączyły się w ogólnopolski projekt edukacyjny pt. „MedJA.
Szkoła krytycznego myślenia”, będącego częścią programu edukacyjnego „Mind Over Media”.
Projekt jest inicjatywą Fundacji Evens we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ideą programu
jest nawiązanie partnerstwa między szkołami i lokalnymi agencjami medialnymi w celu współtworzenia etycznych mediów i wzmacniania kompetencji krytycznego myślenia.
W październiku 2019 r. koordynatorzy projektu - nauczyciele Ewa Firs i Małgorzata Kułakowska oraz
redaktorzy INFO Sokółka mieli okazję uczestniczenia w warsztatach wprowadzających do programu, które
odbywały się w Warszawie, a dotyczyły m.in. roli lokalnych mediów i ich odpowiedzialności za budowanie lokalnej społeczności. Z kolei nauczyciele wzięli udział w kursie e-learningowym z krytycznej analizy przekazów
medialnych. Rola uczniów w projekcie polegała na współpracy z lokalnymi mediami oraz samodzielnej pracy
redaktorskiej. W efekcie powstały artykuły w kategoriach: MEGA LOKALSI, NIEznane miejsca/ NIEsłychane
historie, TU MÓWIĄ MŁODZI oraz wywiad z redaktorem. Przed uczestnikami projektu - w ramach podsumowania - warsztaty dziennikarskie i prezentacja projektów w Warszawie.

Posłuchajmy, co mówią młodzi...

W tym numerze prezentujemy dwa artykuły autorstwa młodych redaktorów. Cdn.

NIEznane MIEJSCA,
NIEsłychane HISTORIE

Województwo podlaskie to,
naszym zdaniem, jedno z najbardziej niesamowitych i egzotycznych województw w Polsce.
Wierszalin i prorok Ilja
W 20. i 30. latach XX wieku na terenach Podlasia zaczęło
pojawiać się wielu cudotwórców
i uzdrowicieli, samozwańczych
mesjaszów i fałszywych carów
Mikołajów. Działo się tak z powodu braku duchownych w Kościele
prawosławnym. Jednym z takich
proroków był Eliasz Klimowicz.
Obok Kruszynian, na otoczonej
lasem polanie, położona jest wieś
Stara Grzybowszczyzna, z której
to pochodził. Nieopodal, w środku lasu, znajduje się natomiast
Wierszalin – miejsce zbudowane
przez proroka Ilję i jego wyznawców. Miało ono być nową stolicą
świata, czy też nowym Jeruzalem.
Czym zasłynął Eliasz Klimowicz
i w jaki sposób zdobył tylu wyznawców?

Jego historia zaczyna się
przed I wojną światową. Powtarzana legenda głosi, że miano
proroka zyskał właściwie dzięki
zbirowi Półtorakowi, który grasował w tamtym czasie po okolicach,
przysparzając ludziom kłopotów i
zmartwień. Dawał się również we
znaki Eliaszowi, który w końcu
postanowił zaradzić problemowi.
W czasie, gdy szukał pomocy u
popa-cudotwórcy z Kronsztadu,
jeden z sąsiadów zabił Półtoraka. Zasługę tę przypisano jednak
Eliaszowi przysparzając mu tym
samym sławy.
Jego popularność wzrosła,
kiedy w rodzinnej wsi zaczął budować cerkiew. Jednak podczas
wojny została zniszczona. Eliasz
ponownie rozpoczął budowę.
Aby zebrać potrzebne środki, jego
wierni chodzili po okolicznych
miejscowościach
opowiadając
niestworzone historie. Eliasz miał
być zmartwychwstałym biblijnym
prorokiem, a cerkiew sama wyrastać z ziemi. Wieści o nim rozchodziły się po kraju. Coraz więcej osób z całej Polski odwiedzało
Grzybowszczyznę, aby przekonać
się czy prorok Ilja naprawdę ma
cudowną moc uzdrawiania. Podobno wystarczyło, że dotknął
on chorego, a ten natychmiast był
zdrowy.
Pewnego dnia prorok Ilja
ogłosił, że zbliża się koniec świata.
Wyznaczonego dnia na polu obok
cerkwi zwanym Doliną Jozafata
pojawili się więc jego wyznawcy.
Apokalipsa jednak nie nastąpiła.
Wiara w Ilję zaczęła się chwiać.

Klimowiczem, który dostał kiedyś za dobroczynną działalność
odznaczenie państwowe, zainteresowała się policja. Sprawdzała, czy nie podżega ludności do
niepokojów. Był ponoć podejrzewany o zabójstwo… Kolejny
problem stanowiła sama cerkiew.
Ilja Klimowicz chciał przekazać
ją hierarchii prawosławnej, ale
uznał, że ta - nie dotrzymała warunków umowy. Sprawa trafiła
do sądu, a Eliasz próbował robić
podchody w stronę Kościoła katolickiego.
Pośród całego zamieszania
Ilja zaczął budować Wierszalin.
Miała to być jedyna ostoja spokoju i tylko ludzie mieszkający
w osadzie mieli przeżyć koniec
świata.
Niestety wierni zaczęli się
niecierpliwić. Legenda głosi, że
w 1936 roku postanowili ukrzyżować proroka na wzór Chrystusa. Eliasz uciekł jednak podczas
,,drogi krzyżowej”. Koniec boskiej misji Ilji w Grzybowszyźnie
nastąpił jesienią 1939 r. po rozpętaniu II wojny światowej. Eliasz
Klimowicz przepadł wtedy bez
śladu. Mówiono, że został rozstrzelany na miejscu przez komunistów albo wywieziony w głąb
sowieckiej Rosji, gdzie zmarł.
Została po nim osada, w
której jeszcze przez jakiś czas aż
do lat sześćdziesiątych mieszkali
jego wyznawcy, czekając na jego
powrót.
W tej chwili mało kto pamięta historię proroka oraz jego
Jeruzalem. Jednak są tacy, którzy
zostali zainspirowani tym miejscem. W Supraślu bazuje znany
na arenie międzynarodowej Teatr
Wierszalin. Czerpie on z kultury
ludowej eksplorowanego obszaru
rekonstruuje i utrwala skazaną na
zapomnienie i wyparcie tradycję.

MEGA LOKALSI

Projekt „MedJa. Szkoła
Krytycznego Myślenia” wiąże się
z naszymi działaniami na rzecz
lokalnej społeczności. Mamy za
zadanie pisać o tych, którzy są dla
nas ważni – w sferze naszej małej
ojczyzny. Cykl MEGALOKALSI
rozpoczynamy od MEGAPOLITYKA – Piotra Rećko, znanego
mieszkańcom z działalności Starosty Powiatu Sokólskiego i człowieka angażującego się w sprawy
istotne dla naszego miasta.

Kim jest Piotr Rećko?
Piotr Rećko, Starosta Powiatu Sokólskiego jest absolwentem
Liceum Ogólnokształcącego im.
Mikołaja Kopernika oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w
Białymstoku. Urząd Starosty pełni już od pięciu lat – w tym czasie dał się poznać nam, młodym
ludziom z wielu pozytywnych i
szeroko zakrojonych działań mających na celu poprawę jakości
życia mieszkańców powiatu sokólskiego. Rozbudowa i modernizacja szkół średnich w Sokółce,
działania na rzecz osób – przede
wszystkim dzieci – niepełnosprawnych, angażowanie się i patronowanie wszelkim działaniom
charytatywnym, forsowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie
rozwoju, edukacji i pomocy społecznej, docenienie i wyróżnianie
młodzieży z wysokimi wynikami
w nauce, sporcie i udzielającej się
w strefie wolontariatu sprawiają,
że my, młodzi mieszkańcy powiatu odczuwamy pozytywne zmiany, ważne dla naszej przyszłości i
miejsca zamieszkania.
Pan Piotr Rećko – jako
młody Starosta – ma z nami autentyczny kontakt, interesuje się
działaniami, których się podejmujemy (projektami edukacyjnymi, konkursami przedmiotowymi i sportowymi, pomysłami
mającymi na celu zaktywizowanie nas – młodzieży – w strefach
związanych z pomocą tym najbardziej potrzebującym). Co dla
nas ważne – nie jest to posągowy
polityk, zamknięty w urzędzie, ale

człowiek aktywny. Widzimy Go
kiedy bierze udział w różnego rodzaju imprezach patriotycznych,
biegach lokalnych, w charytatywnych maratonach pływackich,
balach dobroczynnych. Wiemy,
że zanim został Starostą, oddawał
się pracy na rzecz rozwoju sportowego dzieci i młodzieży – jest
współzałożycielem UKS Omega
(klubu pływackiego), od dawna
interesował się działaniami na
rzecz młodzieży niepełnosprawnej i potrzebującej specjalistycznych terapii (co przyniosło efekty
m.in. w rozszerzeniu poradnictwa
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce czy założeniu
Przedszkola Specjalnego w SOSW
w Sokółce) i entuzjastycznie podchodził (co nadal ma miejsce) do
wielu przedsięwzięć w zakresie
lokalnym. Chcąc wyróżnić wśród
lokalnych działaczy – w różnych
dziedzinach i strefach - Starosta
od kilku lat organizuje Plebiscyt
SOKOŁY, w którym to my, także
młodzi mieszkańcy, mamy szansę
wskazać innych liderów i MEGALOKALSÓW.
Najważniejszymi wartościami w jego życiu są rodzina oraz Ojczyzna – także ta mała Ojczyzna, z
którą jest bardzo blisko związany,
nie tylko jako polityk, ale przede
wszystkim jako mieszkaniec, mający szansę i możliwości, by ją
zmieniać i uatrakcyjniać nie jedynie przez własne działania, ale
przez wspieranie działań innych,
także naszych – młodzieży.

Projekt finansowany z inicjatywy Fundacji Evens w partnerstwie z Centrum Edukacji Obywatelskiej.
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„Pierwszy był puszczyk, który zamieszkiwał naszą stodołę...”
W pierwszą sobotę lutego, podczas Centralnych Targów Rolniczych w centrum Ptak
Warsaw Expo ogłoszono tytuły
najlepszych sołtysów, rolników i
gospodarstw agroturystycznych
w kraju w plebiscycie „Mistrzowie
Agro 2019” (etap ogólnopolski).
Laur zwycięstwa przypadł Krainie Puszczyka – Puszczykówce z
Pokośna (gm. Suchowola).
Sami opowiedzą, jak wyglądała ich droga do miejsca, w kórym są dzisiaj...

Kraina Puszczyka - PUSZCZYKÓWKA
Jak już zwierzaki miały gdzie
mieszkać, zaczęliśmy myśleć o
sobie. Wyremontowaliśmy dom
(nie tak od razu – zajęło nam
to dwa lata), a pokoje na górze
- urządzone tematycznie: pokój
Hocoka - indiański, Old West kowbojski i Sunka Wakan koński,
przystosowaliśmy pod wynajem.

Nasz dom

To była długa droga...

Odebraliśmy nagrodę dla
najlepszej agroturystyki w Polsce
w 2019 r. Przyszedł więc czas na
podsumowanie. Przede wszystkim chcielibyśmy podziękować
naszym Gościom, przyjaciołom,
rodzinie i sąsiadom za głosy
wsparcia, odwiedziny i wszelką
pomoc. Doszliśmy do tego miejsca właśnie dzięki Wam.
Całe życie mieszkaliśmy
w mieście – Białymstoku, ale
jak większość z nas swoje korzenie, czyli Babcie i Dziadków mieliśmy na wsi. Oboje
pasjonowaliśmy się kulturą Indian północnoamerykańskich,
właściwie od dzieciństwa. Kochaliśmy przyrodę i zwierzęta.
Przez kilkanaście lat prowadziliśmy wioskę indiańską pod Białymstokiem, na dzierżawionym
terenie. Przyszedł w końcu czas,
że dzieci dorosły już na tyle, że
mogliśmy zrealizować swoje marzenie o własnym miejscu na ziemi.

ca zostały docenione. Sąsiedzi
przyjeżdżali nam z pomocą,
służąc maszynami, sprzętem i
płodami rolnymi, często gratisowo, mówiąc: „to na zasiedzenie”.
Przyjaciele i rodzina również
nas wspierali jak tylko mogli.
Dwa lata zajęło nam porządkowanie terenu i uporządkowanie
swojego życia w mieście na tyle,
żebyśmy mogli przeprowadzić
się do Krainy Puszczyka. Działalność rozpoczęliśmy od wioski indiańskiej. Gry i zabawy
dla szkół i przedszkoli, noclegi

w tipi. Jednocześnie zaczęliśmy
szykować miejsce dla zwierząt.
Pierwszy był puszczyk, który
zamieszkiwał naszą stodołę i
to na jego cześć powstała nazwa,
najpierw
Puszczykówka, obecnie Kraina Puszczyka.
Z miasta przywieźliśmy psa Sonię
i kota Sylwestra (kot żyje do tej
pory – ma 18 lat). Potem pojawiły
się konie, kozy, kury, kaczki, króliki, indyki, bażanty, gęsi, owce, bociany, szop pracz i... skunks. Przez
ponad rok mieszkała z nami łania
Zośka, którą porzuciła mama i

Kraina Puszczyka

Nasz dom stoi zawsze otworem dla wszystkich: gości, przyjaciół, rodziny. Staramy się, aby
każdy czuł się u nas jak u siebie.
Odkąd mieszkamy na wsi, nauczyliśmy się wielu rzeczy. Goście
dostają od nas warzywa z naszej
uprawy, jajka od naszych szczęśliwych kur i innego ptactwa. Pieczemy chleb, robimy przetwory i
nalewki. Posiłkujemy się również
wspaniałymi dobrami od okolicznych mieszkańców: serami,
miodami, wędlinami i rybami.
W końcu wciąż jeszcze nieskażone Podlasie - smakiem i dobrym
produktem stoi.

Kochamy nasze miejsce

Kochamy nasze miejsce i
nie wyobrażamy sobie powrotu
do miasta. Zapraszamy wszystkich serdecznie do nas, ale również na Podlasie. To wspaniała,
wciąż dziewicza kraina. Pięknych
miejsc, wspaniałych ludzi i klimatycznych agroturystyk jest u
nas wiele. I jeszcze wciąż nie ma
smogu. Zapraszamy.
20 czerwca organizujemy
dzień otwarty na rozpoczęcie
sezonu. Oprócz naszych atrakcji
będą Elżbieta i Grzegorz Wydra z zaprzęgami malamutów,
Bartnik Biebrzański ze swoimi
pszczołami, indiański zespół
Ranorez, Biebrzańska Wiedźma
oraz szkoła kosmetyczna SUBE,
która będzie malowała dzieci i
ich mamy. Przybywajcie!

Kraina Puszczyka to była
miłość od pierwszego wejrzenia.
Siedlisko w Centrum Europy, a
jakby na końcu świata, z dala od
miejskiego zgiełku, niezamieszkałe przez ludzi od 14 lat. Przyroda zdążyła już zrobić swoje,
więc na początku była ciężka,
fizyczna praca. I tak jest do dziś.
Przez okolicznych mieszkańców
zostaliśmy bardzo serdecznie
przyjęci. Byliśmy, co prawda,
trochę dziwnym zjawiskiem, bo
przecież z miasta, długie włosy,
ale nasze wysiłki i ciężka pra-

Oprowadzaniem gości po Krainie Puszczyka zajmuje się pan Robert, którego pasją od 35 lat są Indianie z Ameryki Północnej. Przez ten
czas zebrał bardzo imponującą kolekcję tradycyjnych i nowoczesnych
ubrań indiańskich, narzędzi i broni,
również z wojsk konfederatów. Tę
wyjątkową kolekcję można obejrzeć
w Muzeum podczas zwiedzania.

Materiał tekstowy i fot. Kraina
Puszczyka - Puszczykówka
opr. A.Tumiel

przywieziono ją nam na odchowanie. Zosia biega szczęśliwie na
wolności w pobliskim lesie. Czasami ją widujemy.

Nazwisko zobowiązuje

Ze względu na to, że nazwisko: PIESIECKI zobowiązuje, to oczywiście pojawiły
się też psy, a od ubiegłego roku
rozpoczęliśmy przygodę z hodowlą owczarka szetlandzkiego.

INFO Sokółka nr 189

7 lutego 2020 r.

7

Występ „Jemioły” w kryńskim
kościele pw. św. Anny
Powiatowy Zespół Regionalny „Jemioła” uświetnił swoim
występem niedzielną liturgię w
Kościele pw. św. Anny w Krynkach. Po mszy św. rozpoczął się
około godzinny koncert, w repertuarze którego znalazły się kolędy,
pieśni religijne i ludowe.
W naszym zespole są też wyznawcy prawosławia - nasi bracia
w wierze, tak że repertuar naszego
zespołu jest bardzo zróżnicowany.
Śpiewamy kolędy katolickie i kolędy prawosławne - mówił Zbigniew Dębko, który dyrygował
wyjątkowo dyrygował zespołowi
w zastępstwie żony - Ewy Dębko.
Koncert podziwiała między
innymi Burmistrz Krynek - Jo-

Zbigniew Dębko pochodzi
z Krynek i przy okazji wizyty w
rodzinnej parafii z nostalgią opowiadał o swoich korzeniach i silnym związku z tym miejscem na
Ziemi.
Z kolei Proboszcz Parafii
wyraził swoje zafascynowanie,
profesjonalizmem i harmonią,
które towarzyszyły występowi
zespołu „Jemioła”. Wspomniał o
tym, że neogotycka świątynia w
Krynkach była budowana z myślą
również o tym, żeby mogły w niej
występować chóry.
Z tego co wiem, nie jest to
pierwszy kościół, w którym występujecie… prosimy abyście to

kontynuowali na chwałę Boga
i ku pożytkowi ludzi i Powiatu.
- Zakończył podziękowaniem
Proboszcz Parafii ks. Marek Wiśniewski.
W latach 1907-1912 zbudowano świątynię w stylu neogotyku
wiślano-bałtyckiego według projektu znanego arch. Stefana Szyllera. Wszystkie prace organizował
proboszcz, ks. Ludwik Bałoban.
Kościół pw. św. Anny poświęcił 30
listopada 1912 r. administratordiecezji wileńskiej, ks. Kazimierz
Michalkiewicz.
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też delegacja polsko-litewskich
rodzin odwiedziła Kruszyniany, gdzie można było skosztować potraw tatarskich i zwiedzić
zabytkowy meczet oraz Nadleśnictwo Krynki z siedzibą w
Poczopku, gdzie uczestnicy mogli zobaczyć m. in. lokalny park
leśny (silvarium) i arboretum.

Tym razem rolę gospodarza pełnił Powiat Sokólski.

Ostatnim akordem trzydniowego obozu było spotkanie zespołu
projektowego a także uczestników
warsztatów podczas tradycyjnej
projektowej
ewaluacji.

W ramach wizyty uczestnicy projektu mogli wziąć udział w
zajęciach warsztatowych, takich

jak: aktywne warsztaty z psychologiem, zajęcia ceramiczne,
warsztaty pracy z drewnem czy
też sportowe zmagania rodzin.
Szczególnym zainteresowaniem, głównie pań, cieszyły się
zajęcia rękodzielnicze z wykorzystaniem filcu oraz papierowej wikliny. Najmłodsi uczestnicy obozu mieli okazję, aby odprężyć się
na spektaklu zaprezentowanym
przez wolontariuszy europejskich
EVS pod nazwą „Różnorodni”,
który poprzedziło malowanie

wania aktywnego stylu życia, animacji kultury, czy inspirowania
młodzieży. Chcemy uhonorować
osoby, które Państwa zdaniem,
w minionym roku dały z siebie o
wiele więcej niż inni i więcej niż
się od nich oczekiwało.
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Od 31 stycznia do 2 lutego
2020 roku przebiegała wizyta
studyjna gości z Litwy w ramach
realizacji projektu „Gminy – aktywni członkowie społeczności”
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Litwa – Polska.

Patrycja A. Zalewska

lanta Gudalewska, która przed
ostatnim bisem podziękowała
panu Zbigniewowi za wspaniały
występ zespołu, wręczając bukiet kwiatów. Gdzie słyszysz śpiew
– tam wchodź, tam dobre serca
mają. Źli ludzie – wierzaj mi – ci
nigdy nie śpiewają. - Burmistrz
przytoczyła cytat Goethego.

Trzeci rok z rzędu zachęcamy Państwa do wskazywania w
swoim otoczeniu osób nieprzeciętnych, pełnych pasji i chęci do
działania na polu dobroczynności, przedsiębiorczości, promo-

Goście z Litwy

Do 16 lutego możemy zgłaszać propozycje swoich kandydatów w Plebiscycie „SOKOŁY” w
kategoriach: 1. OSOBOWOŚĆ
2018, 2. DOBROCZYNNOŚĆ
(osoba/-y lub organizacja), 3.
KULTURA (osoba/-y lub organizacja, placówka), 4. FIRMA (bądź
działalność gospodarcza), 5. NAUCZYCIEL, 6. SPORT (osoba/-y
bądź organizacja).

W naszym Plebiscycie nie
obowiązują płatne SMS-y – liczą
się tylko Państwa głosy!
Swoje propozycje można
zgłaszać na profilu społecznościowym FB INFO Sokółka, za
pośrednictwem poczty elektronicznej: redakcja@infosokolka.
pl oraz telefonicznie: 85 711 08
50. Prosimy także o podstawowe
informacje o nominowanych i 2-3
zdania uzasadniające. Ostateczną
listę kandydatów zatwierdzi kapituła.
Szczegóły oraz regulamin dostępne są na www.infosokolka.pl
Zachęcamy do włączenia się
i wskazywania kandydatów – by
wspólnie wytypować wyjątkowe
osobowości Sokólszczyzny! AT

twarzy oraz tworzenie kul do
kąpieli. Dla największych obozowych „twadzieli” przygotowane zostały zajęcia z samoobrony.

Warsztaty miały za zadanie
stworzyć strategię działań integracyjnych na rzecz rodzin z
Powiatu Sokólskiego, Rejonu Solecznickiego oraz Rejonu Orańskiego, a także zintegrować samorządy Polski i Litwy we wspólnym
tworzeniu polityki prorodzinnej.
Celem głównym projektu
„Gminy – aktywni członkowie
społeczności” jest zapewnienie
zintegrowanej i lepszej jakości
administracji publicznej i usług
publicznych dla wzmocnienia rodziny.
W projekcie biorą udział
trzej partnerzy: Samorząd Rejonu
Solecznickiego, Powiat Sokólski
i Samorząd Rejonu Orańskiego.
Docelową grupą projektu są: pracownicy samorządowi, rodziny,
członkowie społeczności lokalnej.
Realizacja projektu trwa od
01.07.2019 r. do 31.12.2020 r., a
ogólny budżet wynosi 365 223,51
euro. Ogólna kwota dotacji dla
Powiatu Sokólskiego wynosi
85 674,37 euro z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
wynosi 72 823,22 euro.

Drugi dzień obfitował zarówno w warsztaty tematyczne,
jak i doznania zarówno kulturowe, jak i przyrodnicze. Stąd
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pisano już nie raz. Mieszkańcy
naszego powiatu wielokrotnie
pokazywali jak wiele wspólnie
mogą zdziałać dlatego zwracam
się z ogromną prośbą o przekazanie 1% podatku. To pozwoli mi na
korzysatnie z rehabiliatcji, dzięki
której będę mogła funkcjonować
lepiej niż przez ostatnie 20 lat.
Osoby, które chciałyby wesprzeć
mnie przekazując 1% właśnie na
mnie, proszę w rozliczeniu PIT
wpisać numer KRS należący
do Fundacji Sokólski Fundusz
Lokalny. KRS 0000026308, Cel
szczegółowy: leczenie Asi.

niby JEDEN,

a wiele może!

1

Mowa tu oczywiście o 1%
naszego podatku dochodowego.
Przypominamy, już po raz 16. rozliczając PIT-y możemy wesprzeć
wybraną przez siebie organizację
pożytku publicznego (OPP). Aktualny wykaz OPP znajdziemy na
portalu www.pozytek.ngo.pl.
Bardzo zachęcamy do przekazywania 1% organizacjom lub
osobom, które znamy lokalnie
- rodzinie, znajomym... i znajomym naszych znajomych. Tradycyjnie, będziemy podpowiadać
na naszych łamach, kogo można
wesprzeć. AT

Asia Szyłak
Drodzy Państwo,
nazywam się Joanna Szyłak,
mam 33 lata, jestem mężatką i
mamą 6-letniej córeczki. O moich
problemach zdrowotnych, o amputacji nogi i zbiórkach pieniędzy

serdecznie pozdrawiam
Joanna Szyłak

KRS Fundacji SFL
0000026308
Cel szczegółowy:
leczenie Asi

Kompleksowa rehabilitacja podopiecznych
Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami”
na dwutygodniowym turnusie
Zarząd Stowarzyszenia na
Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”
w Sokółce z przyjemnością informuje o otrzymaniu dotacji z Fundacji PZU na realizację projektu
„Kompleksowa rehabilitacja na
dwutygodniowym turnusie”.

Projekt dotyczy wyjazdu
15-osobowej grupy podopiecznych stowarzyszenia na 14-dniowy turnus rehabilitacyjno-rekreacyjny w Zaździerzu w Ośrodku
„Leśny Zakątek”.

Projekt będzie sfinansowany
ze środków Fundacji PZU oraz
przekazanej wygranej z wydania
specjalnego programu rozrywkowego „Jaka to melodia?” TVP 1 i
pozyskanych środków na Karnawałowym Balu Charytatywnym
w 2019 r.
Serdecznie dziękujemy Partnerom, którzy przekazali środki
na realizacje zadania: Fundacji
PZU i Telewizji Polskiej S. A.
Beata Tur Stowarzyszenie
„Pod Skrzydłami” w Sokółce

Oliwia
Chrzanowska
Szanowni Państwo,
byliśmy tak szczęśliwi...
Wydawało się nam, że Oliwka
urodziła się jako zdrowe dziecko
ze wszystkimi pulchnymi fałdkami, wielkimi oczami i wilczym
apetytem. Wniosła do naszego
domu nieprzespane noce, radość
i miłość w takiej ilości, że chcieliśmy nią obdzielić cały świat.
Byliśmy szczęśliwi. Córa miała
już prawie dwa lata, coś zaczęło
umykać. Powoli, ale systematycznie przestawała interesować się
otoczeniem, ukochane zabawki
leżały zapomniane i nieszczęśliwe, pojawiły się problemy z
równowagą. Oliwka przestała
mówić. Nasze życie drastycznie
się zmieniało. Zamiast spacerów - kolejne wizyty u lekarzy
Cezary
Chrzanowski
(tata„co
Oliwki)
i szukanie
odpowiedzi
się
dzieje ceowski@gmail.com
z naszym dzieckiem?”
e-mail:

tel. 668 255 516

W
końcu
poznaliśmy
diagnozę - zespół Retta...
Niewiele pamiętam z następnych
lat. Istny kocioł. Codziennie praca, rehabilitacja, kolejna wizyta
u lekarza, u terapeuty, i znów
rehabilitacja. Wszystko po to, by
powstrzymać postępujący regres.
Z żoną mijaliśmy się w drzwiach,
ciągle gdzieś śpiesząc z Oliwką.
Stan Oliwki bez rehabilitacji będzie się pogarszał...
Nasza sytuacja finansowa znacznie się pogorszyła, a koszty terapii ciągle rosną. W tej chwili jest
to wydatek około 2000 zł miesięcznie. Coraz częściej muszę
dokonywać wyboru pomiędzy
różnymi terapiami. Na wszystko
nie wystarcza. Dzisiejsza wiedza
medyczna nie pozostawia mi
złudzeń, stan Oliwki bez rehabilitacji będzie się pogarszał. Wierzę jednak, że za rok, dwa może
pięć - naukowcy opracują terapię,
która pozwoli mojemu dziecku
w przyszłości samodzielnie żyć.
Mimo iż nigdy tego nie robiłem, dziś patrząc w wielkie
oczy córki, zwracam się do Państwa o wsparcie finansowe na
leczenie i rehabilitację Oliwii.
Sami już niestety nie dajemy rady.
Z góry dziękuję za pomoc.
Cezary Chrzanowski
(tata Oliwki)
Darowiznę można przekazać na
poniższe dane:
Fundacja Dzieciom
„Zdążyć z Pomocą”
ul. Łomiańska 5
01-685 Warszawa
Alior Bank SA
42 2490 0005 0000 4600 7549
3994
tytułem: 4987 Chrzanowska
Oliwia Małgorzata - darowizna
na pomoc i ochronę zdrowia

KRS 00000 37904
Cel szczegółowy:
4987 Chrzanowska Oliwia Małgorzata

Spotkanie Koła Stowarzyszenia
Geodetów Polskich
Geodeci mieli okazję spotkać się w większym gronie. W
ostatni piątek stycznia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce odbyło się zebranie
Koła Stowarzyszenia Geodetów
Polskich. Jego celem było przedstawienie sprawozdania z działal-
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ności koła za rok 2019 oraz przyjęcie zamierzeń na rok 2020.W
zebraniu uczestniczyło 27 członków koła oraz zaproszeni goście.
W imieniu Starosty Sokólskiego
Piotra Rećko w spotkaniu wziął
udział Członek Zarządu Jerzy
Białomyzy. Zaproszenie przyjęła

również Wiesława Burnos - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego. Na za zebraniu obecny
był także Prezes Zarządu Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Oddziału w Białymstoku Czesław
Bartoszewicz oraz Wiceprezesi
Tadeusz Borysiuk oraz Dariusz
Wilczewski. Omawiano wszelkie

problemy związane z geodezją
i kartografią, w tym wchodzące
w życie nowe przepisy i ustawy,Dwóch członków otrzymało od-

znaki SGP: Andrzej Krzysztof Kostera - diamentową oraz Grzegorz
Rutkowski - srebrną.
KG
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Aktywne ferie uczniów klas
mundurowych dąbrowskiego LO
Tegoroczne ferie uczniowie kl. mundurowych (pierwszych i drugiej) spędzili bardzo
pracowicie. od 26 do 29 stycznia uczestniczyli w manewrach
zlokalizowanych na terenie naszej szkoły a prowadzonych
przez żołnierzy z Białostockiego Obwodu Strzeleckiego.
Dzień pierwszy poświęcony
był na utrwalenie musztry wśród
pierwszych klas. Nie zabrakło
gier i zabaw integracyjnych. Jak
podkreślali żołnierze, ważnym
elementem manewrów był kurs
lekkiej piechoty dla klas mundurowych, a w tym szkolenie z topografii i nawigacji lądowej.

Młodzież
doskonaliła następujące zagadnienia:
parokroki, odnajdowanie punktów przy pomocy systemu meldunkowego MGRS, planowanie
marszu z punktu do punktu przy
zastosowaniu „ADOA”, rola deklinacji magnetycznej, wyznaczanie
azymutu do punktu, odpowiednie
trzymanie linii marszu, rola i zastosowanie hipsometrii, nawigowanie z założonym błędem.
Między zajęciami młodzież udała się na cmentarz,
aby pomodlić się za zmarłego
rok temu nauczyciela śp. Tomasza Sztukowskiego i zmarłego wiosną ucznia obecnej kla-

sy 2c śp. Grzegorza Przytuły.
W kolejnych dniach w
programie manewrów znalazły
się zagadnienia z zakresu taktyki, bronioznastwa, udzielania
pierwszej pomocy medycznej
rannemu. Odbyły się praktyczne
ćwiczenia z bezpiecznego transportu poszkodowanego oraz
doskonalono wybrane zagadnienia związane z udzieleniem
pomocy medycznej rannemu.
W ocenie uczniów tegoroczne manewry były niezwykle
dynamiczne, ale jednocześnie
bardzo wymagające.

Wybory w LGD Szlak Tatarski
Sprawozdanie z działalności
oraz wybór nowych władz były
przedmiotem piątkowego (31.01)
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania Szlak Tatarski w
Bohonikach. W spotkaniu wzięła
udział Wiesława Burnos, członek
Zarządu Województwa Podlaskiego, lokalni samorządowcy,
wójtowie, burmistrzowie oraz
Starosta Sokólski Piotr Rećko.
Przez kolejne 4 lata przewodniczyć działaniom stowarzyszenia
będzie, ponownie wybrany do
tej funkcji, Piotr K. Bujwicki. W

zarządzie zasiądą: Jolanta Gudalewska, Agnieszka Szczygielska,
Maciej Szczęsnowicz, Karolina
Rokicka, Piotr Niczyporuk, Alicja
Rysiejko, Leszek Mentel i Teresa
Borowik
Wsparcie LGD skierowane
jest do osób fizycznych, przedsiębiorstw, organizacji społecznych,
związków wyznaniowych, a także
jednostek samorządu terytorialnego działających na terenie 5
gmin powiatu sokólskiego: Krynek, Szudziałowa, Kuźnicy, Sidry
i Sokółki.
Źródło: www.wrotapodlasia.pl

Tekst: Edyta Budnik
i Zuzanna Jurgilewicz, fot. LO
w Dąbrowie Biał

Justyna z sokólskiego Ogólniaka
ze Stypendium Prezesa RM
Uczennica klasy trzeciej sokólskiego liceum Justyna Szczesiul za wybitne osiągnięcia edukacyjne (średnia - 5,4 ) odebrała 13
stycznia z rąk Ministra Edukacji

Nabór kandydatów na zajęcia dodatkowe podnoszące
kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia wyrównawcze
z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych
Proj. pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” - I edycja

Powiat Sokólski informuje,
że w związku z realizacją projektu pn. „Kompetentni w działaniu,
konkurencyjni na rynku pracy”
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014 - 2020, Oś priorytetowa III
Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe
młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki,
Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie
zawodowe młodzieży na rzecz
konkurencyjności podlaskiej gospodarki, z dniem 4 lutego 2020
r. ogłasza I edycję naboru kan-

dydatów na określone poniżej
formy wsparcia objęte projektem:
- zajęcia dodatkowe podnoszące
kompetencje
kluczowe z języka angielskiego,
- zajęcia dodatkowe podnoszące
kompetencje kluczowe w zakresie narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT),
- dodatkowe zajęcia wyrównawcze
z
przedmiotów
ogólnokształcących,
- dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych.
W naborze mogą wziąć
udział uczniowie szkół i placówek systemu oświaty, dla któ-

rych organem prowadzącym
jest Powiat Sokólski, prowadzące kształcenie zawodowe,
tj. Zespół Szkół Zawodowych
im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce, Zespół Szkół Rolniczych
im. mjr Henryka Dobrzańskiego - Hubala w Sokółce, Zespół
Szkół im. gen. Nikodema Sulika
w Dąbrowie Białostockiej, Zespół
Szkół w Suchowoli oraz Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Janusza Korczaka w Sokółce,
spełniający warunki udziału w
projekcie określone Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w
projekcie, stanowiącym załącznik
do uchwały Nr 226/2019 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dn. 24

października 2019 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
pn. „Kompetentni w działaniu,
konkurencyjni na rynku pracy”
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014 - 2020,.
Warunkiem przystąpienia
do udziału w projekcie jest złożenie wymaganych Regulaminem
dokumentów
rekrutacyjnych.
Termin składania dokumentów
w I edycji naboru upływa 17 lutego 2020 roku

Narodowej Dariusza Piontkowskiego Stypendium MEN.
Informacja: FB Liceum
Ogólnokształcące w Sokółce

Plac zabaw
przy SOSW
Zarząd województwa na
wtorkowym (04.02) posiedzeniu przyznał blisko 900 tys. zł na
inwestycje z RPO Województwa
Podlaskiego.
Dzięki dofinansowaniu w
kwocie 300 tys. - powiat sokólski
zagospodaruje teren i utworzy
integracyjny plac zabaw, wyposażony w urządzenia rekreacyjno-terapeutyczne dla podopiecznych Przedszkola przy SOSW w
Sokółce.
Placówka przy współpracy
ze Stowarzyszeniem „Pod Skrzydłami” będzie organizować na
placu różne wydarzenia integracyjne.
Inwestycja ma kosztować
prawie 390 tys. zł. Projekt wpłynął na nabór Stowarzyszenia
LGD Szlak Tatarski.
źródło: www.wrotapodlasia.pl
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W pierwszym w tym roku
turnieju rankingowym Grand
Prix Polski rozegranym w Kieleckim Centrum Bilardowym, Sebastian Batkowski zawodnik LP
Metal-Fach Pool Bilard Sokółka
wywalczył brązowy medal. Obok
Sebastiana, Sokółkę reprezentował jeszcze bardzo młodziutki
junior Karol Zielenkiewicz. Jego
start w kategorii mężczyzn należy uznać za bardzo udany, Karol
pewnie przebrnął rundę grupową,
dopiero w I rundzie pucharowej
uległ Szymonowi Kuralowi 5-6,
ostatecznie zajmując 17. miejsce.
Niestety, styczniowy termin
zawodów nie pozwolił na udział
w 1. odsłonie G.P.Polski. pozostałej grupie sokółczan. Zwycięzcą turnieju został: 1- Wojciech
Szewczyk „Konsalnet Warszawa,
2 - Mariusz Skoneczny „Lipiński
Dachy Tomaszów Mazowiecki,
obok Sebastiana Batkowskiego
„LP Metal-Fach Pool Bilard Sokółka” na 3. stopniu podium stanął Daniel Maciął „Cromo Stal
Warszawa”.
Kolejny turniej z cyklu
Grand Prix Polski rozegrany
zostanie 4-6 kwietnia w Częstochowie, natomiast już w lutym
sokólscy bilardziści rozpoczyna-

PRZYJMIEMY DO PRACY:

Kucharza / Kelnerkę / Pomoc kuchenną
ją walkę w Polskiej Ekstraklasie
Bilardowej, a także w II Polskiej
Lidze Bilardowej, jeżeli pozwolą
możliwości budżetowe, także w
Gran Prix Europy – Euro Tour.
Przypomnijmy, że Sebastian
przed rokiem na inaugurację
Grand Prix Polski w Łodzi, również był trzeci, potem zaliczając
najlepszy w karierze sezon; czterokrotnie stanął na podium Gran
Prix Polski w tym 2x na najwyższym jego stopniu, wywalczył 2
medale Mistrzostw Polski - srebr-

we współzawodnictwie sportowym za rok 2019 w powiecie sokólskim i gminie Sokółka: 1) UKS
Boxing Sokółka – 112 pkt, 2) CSA
Dąbrowa Biał. – 52 pkt, 3) SSB
LP Pool Bilard Sokółka – 19 pkt,
4) LUKS Eurocentr Suchowola –
11 pkt; 5) SKK Sokół Sokółka 9,5
pkt, 6) UKS Feniks Krynki 5 pkt,
7) AS Falcon Sokółka 2,5 pkt, 8)
Luks GOKiT Suchowola 1,5 pkt,
9) LUKS Orient Sokółka – 1 pkt .
W powiecie działa ok. 40
klubów sportowych. W punktacji
sklasyfikowano 9 z nich, które w
imprezach rangi Mistrzostw Polski zdobyły minimum 1 pkt.

ny i brązowy. Ostatecznie zakończył sezon jako wicelider rankingu krajowego, zapewniając sobie
miejsce w reprezentacji kraju w
sezonie 2020. Zmagania bilardzistów, można na żywo oglądać w
tvsports.pl, jak również retransmisje na tvsports.pl, YouTube.
Wyniki online na stronie Polskiego Związku Bilardowego i
Europejskiej Federacji Bilardowej
EPBF.

Doświadczenie nie jest wymagane, liczą się chęci.

Sokółka, ul. Monte Cassino 12A
DOWÓZ tel. 573 257 189

Lech Piekarski - Sokólskie
Stowarzyszenie Bilardowe

BędzieSięDziało
20 lutego - XIX Regionalny Konkurs Recytatorski poezji
Leonardy Szubzdy dla uczniów
szkół podstawowych i średnich
woj. podlaskiego „Między milczenie a krzykiem”, Korycin,
godz. 9.00, szczegóły: www.
goksitkorycin.naszdomkultury.pl
22 lutego - Bal Charytatywny „Bawmy się i pomagajmy!”, sala bankietowa „Centuria”,
19.00 godz., w programie: loteria,
aukcja prac dzieci i inne atrakcje,
bilety 150 zł za osobę
604 071 565, 505 391 707.

DĄBROWA BIAŁOSTOCKA
ul. Solidarności 3, 502 855 111

SOKÓŁKA

ul. Wyszyńskiego 2 /UNIKAT/, 504 926 662

SIŁOWNIA ZS w Sokółce
ul. A. Mickiewicza 11

zaprasza od pon. do pt., od godz. 16:30 do 21:30

UKS Boxing Sokółka
ISSN 2450-999X
Wydawca:
Stowarzyszenie „Towarzystwo
Ziemia Sokólska”
Redakcja: ul. Białostocka 28
16 -100 Sokółka
redakcja@infosokolka.pl
www.infosokolka.pl
Redaktor naczelna: Aneta Tumiel
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ZŁOMOWANIE AUT
AUT
-- ZŁOMOWANIE

- ZAŚWIADCZENIE
- ZŁOMOWANIE
AUT
- ZAŚWIADCZENIE
DO WYREJESTROWANIA
DO WYREJESTROWANIA
-- ZAŚWIADCZENIE
POMOC DROGOWA
- POMOC DROGOWA
DO
WYREJESTROWANIA
- TRANSPORT
DO 12 TON
SOKÓŁKA
tel.
600
486 444
/CIĄGNIKI,
MASZYNY
BUDOWLANE/
- POMOC
DROGOWA

SOKÓŁKA tel. 600 486 444

UKS Boxing Sokółka 5. miejsce w klasyfikacji MS
Miło nam poinformować, iż
nasz Klub Boxing Sokółka zajął 5.
miejsce w klasyfikacji Ministerstwa Sportu we współzawodnictwie sportowym za rok 2019.
Na ponad 160 klubów bokserskich w Polsce jesteśmy ponownie w czołówce krajowej
zdobywając 10 medali rangi Mistrzostw Polski.
Ogólna liczba punktów zdobytych we współzawodnictwie
sportowym w roku 2019 wszystkich klubów w powiecie sokólskim - 224,5 pkt, w gminie Sokółka – 146 pkt, Boxing Sokółka
– 112 pkt.
Klasyfikacja punktowa MS

REKLAMA

Brąz w Grand Prix Polski w Pool Bilardzie
na inaugurację sezonu!

Sala wyposażona w profesjonalny zestaw do ćwiczeń siłowych i aerobowych / Abonament miesięczny (70 zł),
dostępny po wpłacie na konto SOSW w Sokółce: Bank
Spółdzielczy w Sokółce 07 80 93 0000 0013 90 74 2000
0030 i okazaniu przy pierwszym wejściu dowodu płatności. Abonament dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 35 zł. Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności
– wchodzą za darmo.
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prawdziwe

prawdziwk
Make love, not war
Kupidyn pochylił się nad planami. Przez chwilę
zaciągał się grubym na trzy palce cygarem.
- Całkiem, całkiem… Całkiem niezły projekt powiedział, oceniając szkic Dziadka Kotleta –
Tylko ta nazwa… Broń Masowego Uwielbienia?
- He, miałem inną, bardziej mięsistą nazwę, ale
cenzor na to nie pozwoli – odparł emeryt zerkając poza świat przedstawiony, prosto na osobę
redagującą gazetę.
- Jaki cenzor?
- Nieważne – dziadek pochylił się i wyciągnął
spod stołu broń wyglądającą jak mezalians kuszy i kałasznikowa.
Kupidyn zagwizdał. Uśmiechnął się. Blizny na
jego twarzy (bo miłość nie tylko boli, ale czasami i okalecza) nadały mu upiorny wygląd.
- Niezła armata – powiedział.
- Prawda? Wystrzeliwuje pięćdziesiąt strzał na
minutę. Snajperski celownik termowizyjny.
Z tego cudeńka zdmuchniesz kamień z serca
nawet z kilometra. Cztery tryby ognia i… coś
specjalnie dla romantyków – szyna do zamontowania wyrzutni gazu łzawiącego.
- No, no… postarałeś się… - pochwalił go mikrus, wachlując skrzydłami.
- Wiesz, Valentine… nie jestem partaczem –

odparł, zezując na dwóch przybocznych generała kupidynów. Uzbrojeni w łuki cały czas
rozglądali się po kuchni emeryta.
- Niewielu takich jak ty zostało. Przydałby się
ktoś taki w jednym z moich oddziałów…
- Pracuję sam – odparł emeryt i sięgnął znowu
pod stół – Ale skoro już o samotności mowa…
Generał wziął koszulkę. Była na niej stylizowana na serce tarcza z napisem „Strzelaj, kupidynie”.
- Co to ma być? – spytał zaintrygowany Valentine.
- Zwykła koszulka. Ale jeśli ją rozprowadzicie
po sklepach będziecie mogli łatwiej namierzać
ludzi samotnych.
- Cholernie pomysłowe… - pokiwał głową –
Baaardzo mi się to podoba. Interesy z tobą to
przyjemność.
- Nie robiłem tego bez przymusu – odparł
Dziadek chłodno.
- Nieważne. Dzięki temu zyskamy przewagę
taktyczną, a ty… - pstryknął. Na stole pojawiła
się walizka wyładowana po brzegi pieniędzmi.
- Nie zapominacie o czymś? – spytał.
- A tak. Rozkuć zakładnika – nakazał. Przyboczni zdjęli mi kajdanki. Trójka kupidynów
w mundurach moro wyleciała przez okno.
Rozmasowałem sobie nadgarstki próbując
również rozmasować wspomnienia tygodnia
okrutnej niewoli. W końcu zadałem właściwe
pytanie.
- Co się właściwie stało do jasnej…
- Wiesz, Kamyku. Jest takie powiedzonko. W
miłości i na wojnie wszystkie chwyty są dozwolone…
Kamyk

Jak karnawał - to i BAL,
a jak bal - to CHARYTATYWNY!
Wielkimi krokami zbliża się V
Karnawałowy Bal Charytatywny ph.
„Bawimy się, aby pomóc” pod honorowym patronatem Starosty Sokólskiego,
którego organizatorami są SOSW im. J.
Korczaka w Sokółce oraz Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”.
W tym roku celem jest zebranie
funduszy na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia, w szczególności na dofinansowanie ich rehabilitacji w czasie
półkolonii na wakacjach.
Podczas aukcji, które jak co roku
odbywają się w trakcie balu, będzie

można wylicytować między innymi obrazy olejne (martwa natura, a raczej żywa
- bo to kwiaty) przekazane przez Starostę
Sokólskiego. Dwa z nich już schną (fot.) i
czekają na oprawę, trzeci „się maluje.” Autorką obrazów jest Patrycja A. Zalewska.
Na aukcji będą wystawione także
dzieła innych autorów oraz mnóstwo cennych, pięknych, ciekawych rzeczy.
Niezdecydowanych serdecznie zapraszamy 22 lutego do sokólskiej „Centurii”. Trwa karnawał – kiedy, jak nie teraz
- ruszyć w tany w doborowym towarzystwie, a przy tym wspomóc fajne dzieciaki
z SOSW.

Starosta Sokólski
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce
zapraszają na

KARNAWAŁOWY
BAL
CHARYTATYWNY
pod patronatem Starosty Sokólskiego
ph. „BAWIMY SIĘ, ABY POMÓC”
którego celem jest pozyskanie środków na rzecz podopiecznych stowarzyszenia

22 lutego, godz. 19.00, Sala Bankietowa„Centuria”
Zapewniamy pełen katering i zabawę z DJ Wojciechem Olechno
W programie: loteria, aukcja prac dzieci i inne atrakcje

Bilety 150 zł za osobę, tel. 604 071 565, 505 391 707
Wpłaty na konto Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania
Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami
nr 53 2030 0045 1110 0000 0412 8150
z dopiskiem Bal Charytatywny
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